
COMANDO CONJUNTO NORDESTE REALIZA DESINFECÇÃO DE ESTAÇÕES DE
METRÔ  E  APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA

O Comando Conjunto Nordeste, formado por militares da Marinha do Brasil, do Exército
Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, continua a desinfecção sanitária de terminais metroviários do
Estado de Pernambuco e realiza apresentação da banda de música em Recife. Nesta terça, 05 de
maio, a apresentação da banda inicia às 0730h em frente ao Hospital Agamenon Magalhães e as
ações de desinfecção iniciam, simultâneamente, às 9h, na Estação Tejipó, Rua Dr. José Rufino, Nr
53, no bairro de Tejipó; e na Estação Ipiranga,  Av. Central, Nr 2343, no bairro de Afogados.

Operação Covid-19

O Comando Conjunto Nordeste, ativado pelo Ministério da Defesa no contexto do emprego
das Forças Armadas contra a COVID-19, executa, desde o mês de março, ações integradas visando
reforçar  medidas  de prevenção,  segurança  e  bem-estar  da população nordestina,  sempre  com o
intuito de mitigar os possíveis efeitos da contaminação pelo novo coronavírus. 

Uma destas ações é a apresentação da Banda de Música, que neste momento, atua não só
como meio de comunicação, mas também como elemento psicológico, levando ânimo e conforto
tanto a pacientes quanto aos heróis que atuam na área da saúde. 

Outra ação realizada é a desinfecção de locais públicos, na qual atuam cerca de 80 militares
utilizando produtos  desinfetantes  e  saneantes  à  base de  hipoclorito  de sódio e  álcool  70%.  Os
participantes deste evento são capacitados em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear e
atuam com o intuito de mitigar a possível contaminação pelo novo coronavírus.

O Comando Conjunto Nordeste e todos os seus integrantes solidarizam-se com a população
e  reitera  seu  empenho  no  combate  à  pandemia,  somando  esforços  e  colaborando  com  outras
agências e instituições presentes nos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí e Sergipe.

SERVIÇO

Serviço: Apresentação Banda de Música no HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES
Endereço: Estrada do Arraial, Nr 2723, Casa Amarela, Recife (PE)
Data/ Hora: Terça-feira, 04 MAIO 2020, de 7:30h às 8:00h.

Serviço: Desinfecção da Estação TEJIPÓ
Endereço: Rua Dr. José Rufino, Nr 53, Afogados, Recife (PE)
Data/ Hora: Terça-feira, 04 MAIO 2020, de 9h às 12h.

Serviço: Desinfecção da Estação IPIRANGA
Endereço: Av. Central, Nr 2343, Afogados, Recife (PE)
Data/ Hora: Terça-feira, 04 MAIO 2020, de 9h às 12h.

Outros  esclarecimentos  poderão  ser  obtidos  junto  à  Seção  de  Comunicação  Social  do
Comando Conjunto Nordeste, por intermédio dos telefones (81) 2129-6003, (81) 99927-5845 ou
pelo e-mail cmne_acs@yahoo.com.br.

Atenciosamente,

Seção de Comunicação Social do Comando Conjunto Nordeste


